
diater in psihoanalitik D. W. Winnicott. Za dojenËka je mama ti-
sta pomembna oseba, ki mu predstavlja varnost na naËin, da v
prvih mesecih æivljenja zadovolji njegovim potrebam. Otrok po
rojstvu πe ni sposoben regulacije svojih Ëustev in potrebuje zuna-
nji vir, ki to lahko naredi namesto njega. Tako se ob znakih otro-
kovega vznemirjenja obiËajno odzove mama in ga skuπa poto-
laæiti. S tem, ko je mama odzivna na jok svojega dojenËka, ter po-
skuπa njegovo nezadovoljstvo umiriti, otrok postopoma gradi
podobo sveta (katerega glavni predstavnik je v tej fazi mama), ki
mu lahko zaupa in je v njem varen ter ljubljen. Ko je otrok manj
aktiven in se dolgoËasi, se mama odzove nanj s stimulacijo, na
primer, da mu prigovarja, se zaËne z njim igrati... Pri tem je
kljuËnega pomena Ëasovna ustreznost, kar pomeni, naj mu mama
ponudi zadovoljitev v pravem Ëasu, torej ko zazna otrokovo po-
trebo. EmpatiËno odzivanje na otrokove potrebe pomeni tudi, da

se ne vmeπavamo v stanje njegovega mirovanja in
ga ne poskuπamo na silo animirati, saj smo s

takim vedenjem otroku le moteËi dejavnik,
kateremu se bo æelel izogniti. Ko tako
mama z razvojem vse bolj spoznava svo-
jega otroka in se je sposobna ustrezno

Materinstvo je obteæeno s teækimi priËakovanji tako okolice kot
mame same. ObiËajno je mama preobremenjena z mislimi, Ëesa
vsega πe ne ve, in kaj vse mora storiti, da bo lahko dobra mama.
Ustavi se lahko æe pri nudenju nege in hranjenju. »e mama, na pri-
mer, nima dovolj mleka in zato ne uspe zadostiti osnovni potrebi
otroka, da bi ga nahranila z lastnim mlekom, lahko zaËne ob-
toæevati svoje telo. ObËutki krivde pa nas ne spodbujajo, temveË
nas omrtviËijo in ovirajo pri spreminjanju vedenja.  

Regulacija otrokovih Ëustev
Kako biti najboljπa mama? Odgovor je preprost. Tako, da sem
dovolj dobra mama. Termin ≈dovolj dobra mama« je vpeljal pe-

— Vzgoja —

Ko z rojstvom otroka æenska postane mama, nanjo pade gora predstav in idealizacij o materinstvu
ter o tem, kakπna mama si æeli postati. Kako biti najboljπa mama?
Piπe: Daπa Vervega, univ. dipl. psihologinja

uglasiti na njegove potrebe, ga s tem uËi, kako je otrok sam lah-
ko vse bolj pozoren in uglaπen na lastno telo in njegove potrebe. 

Vzemite si svoj del dneva
Mame veËkrat z obËutkom sramu tihoma priznajo, da imajo
otroka dovolj in da ne zmorejo biti z njim v tako intenzivnem in
pogostem stiku, kot morda mislijo, da bi morale biti ali pa otrok
od njih zahteva. Utrujena mama, ki ima dovolj nege in skrbi za
svojega otroka, si æeli samo πe to, da bi za hip odloæila otroka in
malo odmislila dejstvo, da je mama. Dovolite si poiskati varstvo
za svojega otroka in si vzeti Ëas zase, ter za stvari, ki so vas zani-
male pred rojstvom otroka. Vzemite si svoj del dneva, ko ne bo-
ste samo mame.

Zadovoljna mama
Veliko je napisanega o tem, kako dobro je, Ëe sta otrok in mama v po-
gostem in konstantnem stiku, a vendar to velja veËinoma takrat, ko
tudi vam tak tesen odnos ustreza. »e je mama stalno preobremenjena
z mislijo na otroka, z njim ne more biti v pristni in polni interakciji.
Otrok najbolj od vsega potrebuje zadovoljno in notranje pomirjeno
mamo, saj bo taka veliko bolj iskrena v stiku z njim in tudi bolj odziv-
na. Izkaæe se, da mame, ki niso cele dneve v neposredni interakciji z
otrokom, lahko z njim vzpostavljajo bolj povezujoË in poln odnos, kot
mame, ki so konstantno, a pasivno prisotne. Zgolj vaπa fiziËna bliæina
otroku velikokrat ne daje dovolj, Ëe ste same preutrujene, nezadovolj-
ne ali z mislimi popolnoma drugje. »as, ki si ga vzamete same zase, je
tudi investicija v kvalitetnejπi Ëas skupaj z vaπim otrokom. 

Potreba ali æelja?
V kasnejπih mesecih in letih otrokovega æivljenja mama seveda ne
odgovori na vsako otrokovo æeljo. Takrat je njena naloga, da raz-
loËi med otrokovo potrebo - kaj on zares potrebuje, na primer
nego, hrano, varnost, objem, reden ritem spanja…, in njegovo
æeljo, na primer izsiljeno pozornost starπa, novo igraËo, veË Ëasa na
igriπËu… Mama se uËi, kako dosledno postaviti meje, ki zaobjema-
jo otrokova in njena priËakovanja.

»ustvena regulacija v kasnejπih letih
Pomembna preizkuπnja starπev je, da so ob otroku tudi takrat, ko
je preplavljen s Ëustvi neugodja in da dobesedno zmorejo zdræati
vso paleto njegovih razliËnih Ëustvenih stanj. To pomeni, da prene-
sejo njegovo jezo, æalost, razoËaranje, strah, veselje, napetost, rado-

vednost... Otrokovo izraznost raje spodbujajmo in je v nobenem
primeru ne zatiramo. Dovolimo mu, da se ob nas poËuti toËno
tako, kot se poËuti v tistem trenutku.
V svoji razvojni teoriji je psihiater Daniel Stern omenjal, da je bistve-
no Ëustveno uglaπevanje starπev na otroka. »e se mama vedno znova
odziva le na veselje - takrat se z otrokom smeji, mu ploska, je nav-
duπena…, jezo pa zatira, prezira ali ignorira - nanj kriËi, otroka poπlje
v sobo za predolgo Ëasa, se nanj ne odziva…, se otrok nauËi, da ne sme
biti jezen v njeni bliæini. Ne nauËi se pa, kako naj z jezo ustrezno rav-
na. Otrok se v materini prisotnosti tako pretvarja in zatira obËutke
agresije in jeze z namenom, da bi ugodil mami. Kar lahko vodi do tega,
da bo jezo sproπËal drugje, na manj primerne naËine. 

Otroka moramo ≈sliπati« 
Uglaπevanje in razumevanje otrokovih Ëustev tako pomeni
≈sliπanje« otrokovega razpoloæenja ter primeren, empatiËen odziv
nanj. V kolikor je otrok æalosten, mu ponudite prostor, da to pri-
merno izrazi in se poskusite væiveti v njegov poloæaj ter ga tako bo-
lje razumeti. A pozor, ni potrebno, da vedno in vselej zmoremo vse,
Ëetudi naπa Ëaπa potrpljenja æe zamaka… Otrok ne potrebuje po-
polne mame, temveË potrebuje zanj dovolj dobro mamo. In izkaæe
se, da je dovolj dobra mama tista, ki se je sposobna uglasiti na vsaj
tretjino otrokovih razliËnih Ëustvenih stanj. 

Biti mama je kot nekakπen test, ki ga æelimo vsi opraviti z odliko in
si teæko priznamo, da ne bomo najboljπa mama za svojega otroka,
temveË samo ≈dobra mama«. Pod takimi straπanskimi lastnimi
zahtevami do sebe je teæko æiveti, πe teæje vzgajati. Ko pa si dovoli-
mo Ëloveπkost tudi pri vzgoji in odnosu z otrokom, lahko druæin-
sko ozraËje postane bolj sproπËeno.

Pomembna preizkuπnja starπev je,
da so ob otroku tudi takrat,

ko je preplavljen s Ëustvi neugodja.

Dovolj dobra mama
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EmpatiËno odzivanje 
na otrokove potrebe 

pomeni, da se odzovemo,
ko nas potrebuje, in tudi,

da se ne vmeπavamo,
kadar æeli mir.

Otrok ne potrebuje popolne 
mame, temveË potrebuje zanj 

dovolj dobro mamo.
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Revijo Moj malËek in posebni izdaji 
NoseËnost in NovorojenËek 
poiπËite v aplikaciji Trafika*
za iPad, iPhone in Android

*brezplaËna namestitev aplikacije je na voljo 
na Apple App Store in Google Play Store

Revije za starπe tudi na tablicah in pametnih telefonih!


